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 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ٍبُْك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ ؛ةسردملا

 نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنكمتملا

 راركت نإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو حيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا تادرفملا
 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف ىنعملا

 ىلإ ؛لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف .هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا

 جمانرب هّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا .” (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .؟ (1561 8 11) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسْيِب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .5
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 "مكر يدللا روذي نم اًسيكو ةضاق عراوش لمح ماّيألا ِدَحَأ يف

 َروذُب اهيف َعَرّرو (ةَعارّزلل اهَّرَهَج) رار مرألا كلل دا .هقس ىلا
 هد

 كيلا نإ ةاغو تفللا
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 رثكاو ٌرثكا اهب ينتعيو هَروذب يمسي موي لك ٌراصو

 سان كلا ىلا
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 ٌعرازُملا َحِرَف .ٌةريغَص 00000 00



 ءاهامرو ةبيرغلا تاسعا َمَلَتْاَو هّيَدِعاس نع ٌعراَُملا ع

 «!خيرتسأ 8 َنآلا» لا .اهاوّسو طع 8 لا 1



8 02 .0 
 اريشاف ركافا ك١ تاع ركلاب نفللا تانث ثأَدَي لل 1 8 هو 0 ه عم

 روطٌقلل ّتْفِل انَدْنِع نوكيس لْكَّشلا اذه ىلع» «ٌعِراَرُملا ّلاق
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 "هل لفحلا تألم ايف ايكو .رتغأو ريك ريك



 ةنيكشولا ىرخألا باقل رت 01
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 .ومنّتو ومنت ةقالمعلا ةتفللا تلظو
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 اهّدَشو اهّدَش لا عاليفال ّناح دق َتْقَولا َنأ ٌعراُملا ىَأَ
 .ضزألا يف ٌةَقِلاع ْتّلَظ اهّنكل
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اهل لاقو هَنَج ور ىدان
(! يعم يذش يلاعت» ء
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 ةْفْللا ركل .عرازُملا ٌةِجْوَّزلا ٍتّدَسو َدَْللا ٌعراَرُملا َّدَش

 .خّرخرتت مل َةقالْمعلا
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 (!انعم دش لاعت» هل تلاقو اًيبَص ةجوزلا ٍتّدان 2 ا ا ا ا 3

 .َةجْوّزلا ُيِبَّصلا َّدَسو «عرازُملا ٌةجْوَّزلا ٍتَّدَشو َدعْفَّللا ٌعراَرُملا َدَش
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 !خّرْخَرَتَت مل َةقالْمِعلا َهَتْفَللا ّنكل



 (!انَعَم يدش يلاعت» ءاهل ّلاقو ّةاتَق ِّبَّصلا ىدان
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 يرصْلا دشاو :نارملا ةجورلا ٍتّدَشو قتفللا عرازملا ده

 . ّيِبَّصلا ٌةاتَملا كيور نير الا
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 (!انعَم دش لاعت» فل تلاقو اًبَلَك ةاتفلا تدان
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 «َعرازُملا ةجؤزلا ٍتْدَّشو «ةتفللا ٌعراَرُملا دَّش
 2-2 ري 010 هي نا ا 0172

 2 - اكول 2 3و 2 ا ةاتفلا تدقو ةجو لا ا

 ”ءانفلا كلكلا كر



 1 ةقالمعلا َهَتْفَّللا ّنكل



 انعم يدش ىلاعتا ابل لاقر ةطق لكلا ىذات
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 ليقللا كفو «عرازملا ٌةِجْوّرلا تدشو «ةتفللا ٌعرازُملا كانت

 كل لو ملا الا تا ا

 فلكل ةطفلإإ تدك

 ةهاسا6 سس

 ! خوخ رت مل َةق



 )ا اعَت 0( ف ُهل ٌتَلاقو ا 3
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 ُرصلا دك عرار ثنا تقتنع ال

 ندر هامل زا 5, تقل فانقلا تّدبكو حولا
 ا ل كرمك



 -- ٍضزلا ىلع ْتَحَقَو ْمُث ثّراطو ةقالْمعلا ُهنفَللا ِتَعَلَمْلا .. 0 5 3 0 0 0

 . ...اوبّلَقْناو ءارّولا ىلإ مُهّلُك اوّدَتْراو .ميظَع ٍتْوَصِب
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 ٍدعَبلو «ءادغللو روطفلل اًماعط تفللا ٌراص ٍذِئَدنِع



 هذ هاك

 ع ٌةَيِهَس ةتفَللا ِتَن

 كفيف ةريبكو ءاهنم :م َنوعَبْشَي







 وبا لمثل ا جيبربختملا تتاياكلا و

 .ليج دعب اًليج لافطألا تّدَعسُأ ةعئار ةّيملاع تاياكح ىلإ زاتمُم لَكدَم

 فيطّللا بولسألاو فيفخلا عْجسلا نم ريثكلابو ةقّوشُم موسُرب ةلفاح تاياكح
 يف لافطألا ىلع ٍلاع ٍِتْوَصب ًارقّتل ةّيلاثم .مهّمامِتها دّشَيو لافطألا ُجهبُي يذلا
 .مهسفنأب .تاونس ” نع مهرمع ديزي نيذلا لافطألا اهأرقّيل وأ ءتاونس 1-0 رمع

 ةلسلّسلا هذه يف

 دكالا ثلنتلا
 ءاريخلاةرِغَّصلاٌةَجاجَّتلاَو

588 9953-86-271-0 
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